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A hét fájdalmu Szüz. 
5. Jézus halálakor gyAtrelans gyssz borult szűzi lelkedre. 

A halál megjelenése mindenkit félelembe  ejt, szomo-
rúságot okoz. Az ia busul, akit elviaz, mert minden hal-
dokló ragaszkodik az élethez, mégha akármilyen életunt ia 
volt előbb; hasúinak azok ia, akik bátra maradnak. A naimi 
özvegyasszony milyen kint állhatott ki, mikor észrevette, 
hogy fia  meghal, kihűlni kezd a meleg teste. Látta minden 
tervét romba dőlni. Egyetlen támasza, utolsó segítsége lett 
volna öreg napjaiban s most mindennek vége. Hit Mária és 
Márta mennyire zokoghattak, mikor Lázár bátyjok kezeik 
között kilehelte a lelkét. Hát JairUB mit érezhetett leáuyá-
nak holtteteme mellett. Leírni a szívfájdalmat  lehetetlen. 
Mindenki képzelje magát hasonló helyzetbe, mindjárt tiszta 
fogalmat  alkothat róla. 

Ott állott a kereszt alatt a legjobb anya. Szent Fia 
utolsó perceit éli. Ki gondolta, hogy ilyen lesz a vég. Szü-
letésekor angyalok énekelnek, most káromkodó, gyalázó szók 
röpködnek feléje.  A ballator még csulolkodni mer. A zsidók 
üvöltenek, csodát várnak tőle, hogy szálljon le a kereBZtrOl. 
Szüz Mária ezeket mind némán kell, hogy tűrje. Lelke elto-
gódott, hngy tehetetlenül kell néznie ezt, nem segíthet gyer-
mekének. Hát ezért nevelte fi  fel,  hogy ily csutos halállal 
kimúljék ? Gyötrelmes gyász borult szűzi lelkére. Oh, akik 
átmentek az uton, mondjátok, van-e nagyobb fájdalom,  mint 
az én fájdalmam?  — joggal kérdezhetné 6. 

A mi életünkben ÍB gyakran találkozunk a halállal. 
Hányat látunk meghalni. Vájjon milyen érzést vált ki ez 
belőlünk? Igyekszünk a nagy betegeket vigasztalni, Isten-
hez vezetni, viszünk hozzá papot, hogy az utolsó útra elő-
készítse ? Avagy megrettenünk s még azt a házat ÍB elke-
rüljük? A mindennapi életben ia ott látjuk a halált. Öröm 
halála a szomorúság, a jólété a nyomorúság, a boldogságé 
a szerencsétlenség. Ilyenkor mit csinálunk ? Elszontyorodunk, 
hogy miért hágyott el Isten, kérdjük remegő szívvel? Ele-
tünk végére is odateszi a halál a pontot, Gondolunk-e végső 
perünkre, eszünkbe jut-e a halál? Pedig csak akkor busul-
junk, ha bűnben élünk s félünk  a . halállal szembe nézni. 
Menjünk el a botegekhez, haldoklókhoz, hogy megbarátkoz-
zunk a halállal I 

Hugó napja. 
Április első napja esztendői- óla ennek a várme-

gyének ünnepévé szelesfllt.  Dr. Hirsch Hu<ó névnapj» 
és feleségének  születésnapja eBlk össze ez alkalommal, 
Bmelyet egész társadalmi életűnk a szeretetnek es bálá-
nak melegségével szokott körűi venni. Hogy mit jelent 
Dr. Hrsch Hugó mint orvoB, mint ember ennek a var 
megyenek Bzamára, aat mindenki tudja. A nagytudásu 
orvos ÓB a Bzéleslátókörü jóember egy Bzemelyben 
o'yan klnca ebben a megyében, am-ilyet sokszor 
gunk sem tndunk kellő ertéke szerint m -gbec^űlnl. 0 
akinél est a ciki född  arabot Benkl nem sserette 
jobban, aki egész életét, képzett lelkének minden érté 
két köztűnk sugározza ssét, akit több évtizedeB mun-
kája bozsáforrasztott  a cslkl lélekhez, az aa ember 
gáncsot, apró szurkálódást, éskálódásl nem saenvedbet 
tőlünk. Dr. Hirachné, aki városunk kulturáiiB es szo-
c'ális életében annyi fáradságot  áldoz, aki ezen a 
munkaterületen városunkat ae elBŐk közé emelte, nem 
érdemel mást, mint a megbecsülést. A Dr. Hirsch ház, 
amely a aaépnek, a jónak, a kulturának forraBalt  jelenti 
évek óta, aa csak szeretetet érdemelhet ennek a vár 
megyének minden jóéraésü fiától.  Éa ezen a napon 
évek óta, tervszerűbben bontakozik kl a városnak BB 
efési  vármegyénknek szeretet megnyilatkozása Dr. 
H rsch Hugó és felesége  iránt. Aa április elsejek hova 
tovább bensőségesebb ünnepnapok lesznek a várme 
gyében, amelyek szorosabban kapcsolnak össze éa 
mindig erőanbb kötelékekkel fűzik  bozzájuk ezt a vár-
megyét. Vármegyénk lakóssága magát becsüli meg, 
ba est az értékes barátságot ÓB kapca»t a szeretetével 
mélyíti el, önmagát emeli fel,  ha az Őt  őszinte, nyilt 
éa önzetlen ragaszkodásukat a szeretet biaalmával 
bálálja meg. Cslkvármegye minden polgárának szivéből 
szólunk, amikor április elsejere Igaz szeretetünket tol 
mácaoljnk HirBch főorvos  urnák éa családjának. 

Konverziós  adósok  figyelmébe! 
A „Ceiki  Néplap"  folyó  bó 27  iki  számában 

.Április  7'  alatt  megjelent  cikk  tévesen ia formálja 
a közönséget  a törvényben  irt  Bietési  módozatok 
ról.  Az április  bó 7  iki  terminus  osak azokra vonat-
kozik,  akik az adósságot  2, illetve  6 év  alatt  óhajt-
ják kiűzetni.  A többi  adósok  űzetési  batárideje 
minden  évben  november ét  május 15 ike. A Bze 
tési  módozatokról  legjobban  informálódnak  az adó 
sok, ba az illető  pénzintézethez  fordulnak,  ahol 
pontosan megmondják  az összeget  és  megmutatják 
a törvény  erre vonatkozó  rendelkezéseit. 

Peohar J. 

A Magyar Párt ülései. 
A Magyar P.rt cnlk megyei elnöki tanácsa már-

cius 20 án a megye saékhelyén, a gyergyól járás 80 tagu 
intézőbizottsága pedig máiutus hó 23-án Gaeorgheni-
beo, Pal Gábor dr. elnök:ete alatt gyűlést tartott, 
melyeken az elnök as utóbbi hónapok alatt felmerült 
közérdekű eseményekről a parlamenti magyar csoport 
magatartásairól éa elhatározásairól, az ezt-kkel kapcso-
latos hírlapi vitákról, a ssebenmegyel tagosat átiratá-
ról és a parlamenti magyar cfioport  erre vonatkozó 
állásfoglalásáról,  a Valda-féle  akció elleni védekezés 
lehetőségeitől, a mayyar képviselőknek és szenátorok-
nak a miniszterelnök előtt küldöttségileg benyújtott 
memorandumairól, a további teendői rő', a Bzékely 
iskolai autonomia követelésére vonatkozó hirlepi észre-
vételekről, a felekezeti  tanárok éa tanitók nyelvvizs-
gáival kapcsolatot minlaaterl intézkedésekről ÓB számos 
ügyről részletes tájékoztatásokat nyújtott. 

E gyűlések foglalkoztak  még a Magyar Párt ré-
szére beszedett tagdijak lefoglalásB,  a Párt népirodája 
•ellen román ügyvedek részéről emelt kifogások,  a 
gyergyói néplroda létesítése, a gyergyól ifj.  Bzakosztály 
negalakitása, róm. kath. Isko'si épületek elvétele, 
valamint a Magyar Part Cfilkmegyei  közgyűlésének és 
a helybeli városi tagozat újraalakulása ügyeivel la. 

A azebenmegyel tagozat átiratára vonatkozólag 
ugy a megyei elnöki tanács, mint a gyergyól intéző-
bizottság aat állapította m>-g, hogy aa abban foglalt 
javaslatok c*ak részben fog-dbatók  el és e felfogásról 
a Párt köspontját értesítem foíja. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
Kiterjesztették  a kulturzónát.  A hivatalos lap 

közli, hogy a szekeljföldi  kulturzónát a közoktatás-
ügyi miniszter kiterjesztette az öasaes erdélyi magyar-
lakta területekre. 

Dumitrescu  tábornok  a csendőrség  főparancs-
noka m hadbíróság  előtt  A a tal van vádolva, hogy 
eaen magas méltóságában igen nagy vagyont szerzett. 
A tárgyal éB egyik szenzációjaként a tábornok azt 
vallotta, hogy az elmnlt választasok alkalmával meg-
kérdezték, mennyi pénzre van szüksége a csendőrseg 
nek a választási kiadásokra. A tábornok őszintén azt 
felelte,  hogy négy és fel  millió lejre van BBÜksége. 
L'gnatyobb meg'epetésére atODban 20 millió lejt utal-
tak kl. Ma sem tudja miért, csak azt Iái ja, hogy ez 
a sok milliós többlet 1b ott szerepel a vádpontok között, 
p»dig azt a pénzt mások vették fel.  — Egy igen érde-
kes bepillantás, bogv ml folyik  Itt a milliókkal. 

A világpolitika  mult  hetének  központjában 
az angol  miniszterek  berlini  utja  áll.  Simon angol-
kűlügyminlaaier es Ed-*n lord valóban ellátogattak 
Németorsaégba. hogy közvetlen tárgyalásokkal Európát 
megmentsek a közvetlen háborús venaedelt-m ői. Az 
ango1 politika közbelépett, hogy a németek március 
16 iki proklamációja nyomán, amelyben bejelentették 
fegyverkezésüket,  támadt idegességet ltcsillspitsa. A 
berlini tárgva'ások befejeződtek.  Simon angol külügy-
miniszter vissz" utazott hazájába, mig Eden lord tovább 
utazott Moszkvába. A tanácskozásokról nincs pozitiv 
hir. A talalgatások annál nagyobb kíváncsisággal ve-
tették rá magukat az európai politika sarkalatos kér-
déseire. Mindenesetre BB Angoloknak a u t heti kör-
sétája bizonyára nem merad eredmény nelkü . Aa angol 
kü'polltlka további Irányát a mostani német és orosz 
országi látogatások ujabb elhatározásokra késztetik, 
•melyekre a végső Bzót az angol diplomácia fogja 
kimondani. 

A memelvidéki  németek  ügye. A Litvániához 
tartozó M mel vidék ném«t lakó*saga között a ható 
ságok nagyszabá-u összeesküvést lepleztek le. A litván 
hadbíróság most négy nemetet halálra itéit, egyet 
életfotvtlglanl  és 18 vadlottat 10 évi börtönbüntetés 
Bel i-ujtott. Németországban óriási tüntetések vannak 
» ha'álos Ítéletek miatt Litvánia ellen. 

A keresztény világnézet jelentősége. 
Albert  Vilmos  főgimn.  tanár előadása  március 23 án 
a Kath.  Népszövetség  kulturális  szakosztályában. 

1. 
Miután a hosszú farsang  vidám, bohém világából 

már átléptünk a nagyböjtnek, nem komor, hanem csak 
komolyabb Idejébe: ezekben a magába szálló és el-
mélyedésre bajió nagyböjti pillanatokban alkalmasnak 
tartjuk rámutatni a fiatalos,  ártatlan jókedvnek kiapad-
hatatlan forrására,  BB egyéni éa közösségi élet helyeB 
berendezésének mély alapjaira B egyáltalán vonaó fény-
ben Bseretnők megvillantani a jelentőségét nebány 
nagy gondolatnak, melyek hivatva vannak BB arasznyi 
emberi életet bevilágítani s annak biatoa révbe veaető 
irányt szabni. 

A nagy háborn örvényei. 
A nagy háború előtt hihetetlen anyagiasságba és 

önaéabe merült európai civlllaácló mély SBakadékokat 
vágott az emberi lelkekben; e szakadékokból robban-
tak elő a háború öldöklő démonai, melyek négy évig 
féktelenül  garázdálkodtak. Jó munkát végeatek: a há-
ború után B főképpen  annak követkeatáben a szaka-
dékok örvényekké tágultak. Ml most ott állunk a 
mindent éa mindenkit elnyeléssel fenyegető  örvény 
SBélén. Ha e meredélyen la keményen meg akarunk 
állni, ha nem akarjuk a megpróbáltatások öaönében 
elveszíteni ae egyensúlyt, Bőt, ha az örvényt győael-
meBen át akarjuk lépni: erre caak akkor leazűnk ké-
pesek, ba mlndakét kézeel a egész lélekkel átfogjuk 
azt a sziklát, melynek neve: keresztény világnézet. 

Biatoa lranytfi. 
Ha nem akarunk aa életen ugy átvonulni, mint 

valami koffirek,  melyeket máaok utaztatnak, hanem 
teljes öntudattal ml akarjuk megsaabnl magunknak a 
helyes utat: akkor fel  kell tennünk az alapvető kér-
dést: keresztény katbollkna létünkre hogyan néaünk 
bele ebbe aa örvénylő világba, a siralmaknak, jajoknak 
és bajoknak ebbe a völgyébe? Kezdezzük: mit kerea 
Itt az ember, honnan jött Ide B hová megy majd Innen 
— mert bizony, jól tudjuk, hogy — legyünk a sors 
kegyeltjei vagy üldözöttjei — ebben a nem éppen 
paradicsomi völgyben ninca örökös megállás; innen, 
ha üt aa óra, négy desska köaött aaépen kl kell vo-
nulni. Di fetfias  nyugalommal éa felemelő  blaalommal 
nes aa élet tarkB változataira, derűs vagy tragikus 
fordulataira  BB, aki a keresztény vllágnéaetnek as lgaal 
keresztény életnek aaerencséB birtokoBS. 

Jórgensen pókja. 
Jörgenaen dán Íré megkapó története jut eszünkbe 

aa elveszett pókról. Egy szép szeptemberi napon, as 
őszi verőfényben  csillogva uszó pókhálóénál ak egyiké-
nek utasa, egy kis pók fennakadt  egy magas tölgyfa 
legfelső  ágán. A sseditő magasságban nem éreBte jól 
magát. Az ághos kötött egy ssaiat s azon leereaakedett 
a tölgy alatti galagonya bokorra. Itt egy pompáB hálót 
fesaitett  kl, melyet a magasból jövő sasihoz erősített. 
A hálót aztán mind nagyobbította, aaákmány akadt 
bőven, BBÓval jól ment a pók dolga: meg is hízott, a 
pókvilág büsakesége lett. De eljött lassan a nedves, 
hideg, komor november. Mind rosszabbra fordult  a 
pók sorsa: fázott  éa éhezett. Eţy borús reggelen elin-
dult megvizsgálni hálóját. Útjában beleütközött a fel-
felé  Irányuló száilba a mivel elfeledte  annak rendel-
tetését, fogta  magát s ollójával elnylaszentette azt. 
Ekkor hálóstól, mindenestől lepottyant a nedves, hideg 
földre. 

Isten és aa emberi lélek. 
E mély értelmű kis mese arra int, hogy csak 

halandó részünk van a földhöz  kötve, ami az emberben 
örök, a halhatatlan  lélek,  — azt finom  saál az Éjhez 
fűzi.  Hányan vannak, akik megfeledkeznek  e finom 
szálról, elvágják azt és lehu lanak a pocsolyába, mint 
aa OBtoba pók I Mit jelent hát a kereszteny világnézet, 
mit tesz keresztény módon nézni a világot, az eletet ? 
Biztosan tudal, mélysegeaen érezni, hogy egy láthatat-
lan szál Istenhez fiiai  az embert a bölcsőtől a sírig 
bivő, bízó, ragaszkodó lélekkel bele fogózni  ebbe aa 
életet tartó hatalmas szálba. Engedni — mint Brunner 
Emil, a kiváló zürichi egyetemi tanár a napokban 
Erdély fővárosában  mondotta — engedni, hogy az latén 
leike uralomra jusson magunk felett.  Hozzáfüate  üzenet-
képpen a magyarság küzdelmes gondjainak láttára: 
„4 szabadulásnak csak egy útja van: együtt élni Isten-
nel, r>rakni a gondokat és aa Ő erejevei harcolni". 
(Nem ls olyan régen aa effile  gondolatok kenetesen 
hangzottak világi ember saájából — ma már mind 
inkább terméaaeteaebbek lesznek, hiszen sokan ÓB mind 
nagyobbak mondják: világhírű tndósok, költők, írók 
— ha nem la p^pok — éa meg többen fogják  mondani, 
mert a lelkek már igen Bzomjaaak a tiszta italra, a 
melegre, jóságra, aa Igazaágra). E gondolatok értel-
mében aztán a keresztény világfelfogás  nemcBak néaet, 
hanem élet.  MslységeB átélése éB átérzése annak, 
hogy aa ember nem vetetlenül került a földre,  hanem 
Valaki ideküidte éa pedig nem aaért, hogy elpusatuljon, 
hanem, hogy éljen s legvegső célképpen — boldog 
örökélete legyen. Aa Ilyen néaet blatos látáaa annak, 
hogy„aa ember ia teremtmény, tehát függ  a Teremtő-
•ől. Ö a független,  mi a függők.  Hiába minden kapá-
lodzás: a függőség  e viszonyán nem változtat sem a 
tudomány és gazdagság rövidlátó gőgje, aem a sze-
genység, nyomorúság, fájdalom  és kétségbeesés láza-
dása. Uj, ctodáa világ támad aaoaban a lélekben, ha 
nem mint nyűgöt, hanem mint atya és gyermek viszo-
nyát fogjuk  fel  az emberi lélek Bmugy 1B elszakíthatat-
lan kapcsolatát a Végtelennel. Tőlünk Ittgg, hogy es 
a viszony mindig meghitt, blaalmas, valóban gyermeki 
legyen. Mlut a gyermek szülőjében, fordulhat  hosaá 

Keresek megvételre államkölcsön kötvnykt bármily címletekben. 
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as ember olyan blaalommal, örömmel, ragaszkodással. 
Így alakulnak kl a lélekben a leguebb éraelmek: a 
tisatelet, engedelmesség, bllaég, blialom, remény, ábltat, 
odaadás, sceretet — az lgasl mély vallásos érzület, 
vallásos lelkület. Ba a lelkület a keresztény vllágnéset 
mély alapja, lgasl forrása.  És es a lelkület kialakul a 
lélekben as elmerülő, bensőséges imában, a szentmisén 
a templomban; kevésbé a — templom mellett vagy 
mise helyett a kiránduláson, de legkevésbé mise alatt, 
sene- és pipassó mellett a — korcsmában. 

• gyfiaolmes  vllágnéset 
követelményei. 

A keress tény vllágnéset aztán aat követeli, hogy 
a vallásos éraület gaadagsága kiáradjon as életbe, 
megnyilatkozzék éa tetté váljon aa élet egéaa vonalán: 
a műhelyben, a boltban, aa Irodában, aa lakóiéban, a 
moslban, aainháaban, parlamentben, kint a társadalom-
ban éa bent a családban, a gazdasági és szellemi élet 
minden ágában. A kereaatény vllágnéset követeli, hogy 
Isten parancsai éa nagy gondolatai megvalósuljanak és 
érvényesüljenek mindenütt: a műhelyben jó, becsületes 
munkát végeaaenek, a boltban caak tlasteaaégea haaa-
not keressenek, as irodában ne lopják a napot, hanem 
megértéaael, jóakarattal segítsenek aa ügyes-bajos 
embereken; a aainháaban, moalban — felemelő,  nemes 
aaőrakoaáat, üdítő Bielleml élvezetet nyújtsanak, ne 
pedig miazmát, fertőzést,  rombolást terjesztő darabo-
kat adjanak; BB iskolában ne csak tanítsanak, hanem 
krisztusi szellemben neveljenek, a parlamentben a ba-
aaflság  legyen ahaaa javára igaaán törekvő, áldozatos 
lelkület, ne pedig cégér máa nemzet gyülöléBére és 
lepel — esetleges jó üaletekre, a társa dal ómban nemes 
célok megvalósítására aa erők nem mellékeB tekinte-
tekből, hanem a jó ügy aaeretetéből összefogjanak,  a 
gyöngéken, ssegényeken aaonnal és készségesen Begit-
Benek; a családban legyen hűség, megértés, segítés, 
áldoaat; a gazdasági éa saelleml élet minden pontján 
mindenki a keresztény erkölcsi törvényeknek engedel-
meskedjék. 

A keresztény vllágfelfogáeból  természetszerűleg 
következik: az ősi hittel BBemben való törhetetlen hű-
ség, amely nem feledi  a húsvéti éa más fontos  köte-
lességeket ; amely tudja, mi a teendője országával és 
fajával  BBemben ; amely nem támad  senkit,  de  támo-
gat mindenkit  és  mindent,  ami az övé:  egyházát, 
iskoláját, a keresztény sajtót, a nem üzleti furfangtól, 
hanem hite éa nemzete életbevágó érdekeitől vezetett 
büaégeB, Igaz, becsületes magyar betűt; amely ba 
újságot vagy más portékát vásárol, pénzét nem sz ó 
erkölcsi és anyagi érdekeitől teljesen idegen tény erői-
nek, hanem testvéreinek, családjának adj'. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legagyiaerfibbtil  a 
legfinomabb  kivitelig 

• • l 7 « a l M B i l l t t c t t i i t k k « l 
b e a a e r e a h e t ö k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
MsflfelelA  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 

Dalárdánk: az T-ik országos ialosversenyen. 
Megírtuk, hogy a Romániai  Magyar  Dalosszö-

vetség  folyó  évi junius hó 29—30 ik napjain Tá'gul-
Muresen rendezi meg V-ik országos dalosversenyót. 
Dr. Kádár  Ferencné,  a székelyfőváros  társadalmi 
életének egyik veaéregyéniségétől, a részvételt illető 
leg nagyon kedves blatató és buzdító szavakat ls kapott 
dalárdánk, amely sorok lapunk utján jutottak nyilvá-
nosságra... 

A Dal- éa Zeneegylet vezetősége kezdettől fogva 
tisztában volt azzal, bogy a székesfővárosban  rende-
zendő versennyel Baemben köaömböa nem lehet, hlsaen 
a dalku'turallag valóban hátrányos helyzetben levő 
Csikmegye ellen ea a köaömbösség a legnagyobb 
igaaolásB lenne dalkultural elmaradottságunknak 

Alapos megbeazéléaek ntán arra aa elhatározásra 
jutott tehát az egyesület Igazgató-választmánya, hogy 
amennyiben sikerül  egy versenydalárdát  beszer-
vezni, részt  íog  venni a folyó  évi  dalosverse-
nyen is. 

Mikor a Dal- és Z?neegylet igazgatósága erre aa 
elhatározásra jutott, — jóelőre számolt azokkal a kö-
vetelményekkel, amelyeket egy ilyen vállalkozás ma 
Inkább, mint a múltban, ugy erkölcsi, mint anyagi 
tekintetben erre az egyesületre ré. 

Számolt kűlönŐBBn aszal, hogy az 1923 évi Cluj-I 
I-aő dalosverseny után, ahol vegyeskarunk dicsérő 
elismerésben részesült és aa 1926 bsn Targul-Murea-ea 
rendezett Il ik országos verseny után, ahol ugy vegyes-
karunk, mint férfi  cprunt első  dijakat  szerzett,  olyan 
kéaaültaéggel, amilyennel  ma rendelkezik,  a dalárda 
már csak azért aem Indulhat versenyre, mert a ver-
seny i követelmények  ia azóta emelkedtek, B rég' 
versenytársak pedig a fejlődés  Igen magas (okát érték el. 

SajnoB a fiatal  generáció sportörűlete éa B komoly 
kulturmunka Iránti nemtörődömsége minket megaka-
dályozott abban, hogy a megkezdett uton tovább ha-
ladva. fejlődésünkben  lépést tarthassunk a máa megye-
beli dalárdákkal.  AB ifjúság  teletorokkal kiabálja, bogy 
„helyet  az ifjúságnak'  és  .ezent öregek vissza a 
sirba", de a kínálkozó poaatokat biaony elfoglalni  nem 
nkaija, legalább is ott nem, ahol a „poszt'  nem jár 
jtl  űietetí  kéajelme*  munkakörrel;  ahol pedig 

fizetség  nincs, ott a posztok után éppen Bemml érdek-
lődés nincs. Egy faj  knlturáját nem lehet tovább épí-
teni Bazai, hogy jelszavakat ordítunk bele a világba, 
de dolgozni nem akarunk, aem azzal, hogy néhányan 
labdát rngunk, korongot ütünk B ebben öasaes ener-
giánkat kiéljük. A régiek  nem igy tettek. 

Hála a ssépért és nemesért mindig lelkesedni 
tudó hölgytáraadalomnak ÓB főgimnáziumunk  fiatal 
tanárai támogatásának, élükön derék Igazgatójukkal 
Papp Jánossal, a versenykórus beszerveasae szépen 
halad a a napokban a veraenykarok próbál meg ls 
keadődnek. 

A benevezés a vegyeskarok I-ső csoportjába már 
megtörtént. Dr. Bródy Miklósnak .Bölcső  előtt"  cimü 
műdal Baeraeményével Indul a versenyre dalárdánk s 
leszögezhetjük, hogy ha a jelenlegi együttes hiven és 
becsületesen kitart — a vállalkoaás a legszebb remé-
nyekre jogosít fel. 

A próbák a közbirtokossági székház kistermében, 
minden hétfőn,  szerdán,  pénteken  és  szombaton  eBte 
8 órától keadődőleg lesznek. 

A veaetŐBég ezen BZ uton ls kéri mindazokat, 
akik Bláirásaikkal a részvételt vállalták, bogy a próbá-
kon pontosan jelenjenek meg, mert egyetlen énekes 
távolmaradása la aa együttes haladáBt hátrányosan 
befolyásolná  a a karmestert előre elkészített program-
jának kivitelében akadályozná. Arra is figyelemmel  kell 
lenni mindenkinek, hogy a próbák pontosan 8 órakor 
keadőknek. Senki magára ne várasson. 

Vannak még többen, különösen férfiak,  akik még 
a részvételt illetőleg nem jutottak végleges elhatáro 
zásra, de akikre BB egyeBÜlet határozottan számit 
Ezek saiveakedjenek mielőbb jelentkezni, bogy aztán 
a darabok betanulása a legerőteljesebben megindu -
hasson. 

A dalosverseny jelentőségét alig kell méltatnunk. 
Egy olyan faji  megmozdu'áa ez, amely hivatva 

van a magy«raág dalkulturajának fejlettségéről  a álta 
lánoa kullurérzékéről demonstrativ bizonyságot tenni 

Ezrek ÓB ezrek ajkáról fog  felcsendülni  a magyar 
dal a Bzékelyek fővárosában,  amelyen részt kell vennie 
mindenkinek, akinek az Isten hangbeli tehetséget adott. 

Mig márok faji  gyűlöletet Bzltnak ebben BZ or-
szágban, addig mi a legbékésebb fegyverrel:  a dal 
hatalmával küzdünk létünkért és ku;turánkért. D tllal 
an ajkunkon, nemes elhatározásokkal sziveinkben élni 
és dolgozni akarunk. I yen nemeB elhatározások egylli 
bizonysága akar lenni az V ik da'osverseny is. 

A „Székelység". 
Négy év előtt a Cs ki Lapok-bm több cikk jelent 

meg, amelyek mindenike a Székelyföldet  és n^pét 
ismertető politikamentes folyóirat  megjelenésének szlik-
ségeBBéget hangoztatta. 

AB Ige nemsokára testté vált és Udvarhelyen 
Banyai hirneves geologus szerkesztésében a „Székely-
ség* című foyóirat  megjelent és ezzel egy igen régi 
hiány pótlást nyert. 

A folyóirat  véleményem szerint a célnak ezldőlg 
toljeaen megfelelt  s reméljük, bogy esután ÍB meg fog 
fe  e nl. Állandóan íróasztalomon állanak ezek a füze-
tek s nem egy cikkét kétszer háromszor ia elolvasom, 
mert igen tanulságosak és ismereteimet éppen abban 
az irányban gyarxpitják, amely irány nálam, de ugy 
hiszem még sok szólcely honfitársamnál  is hiányoB. 

Székely magijainkat az Intelligens osztály sem 
ismeri annyira, amennyire kellene, aa egyszerű nép 
pedig egyáltalán nem ismeri. De nem iBmerjük hegyein 
ket, folyóinkat,  aa Bzokban rejlő kincseket. Nem Ismer-
jük intézményeinket, legfeljebb  caak azt, amit a nap' 
politika állandóan Baellőztetett. 

Néhány példát hozok fel.  Xin'us Eleket a ,Szé-
kelység'-ből ismertem meg. Benedek Eleket, nagy 
szégyen volna, hn Így nem lenne, én Ismerem B Igen 
sokan máB az Idegenek kÖBÜl ls, de a aaékely nép 
nagy zöme egyáltalán nem Ismeri; Qábor Áronról CBak 
annyit tud, .ágyuöntő" volt. 

Az élő nagyok közül csak a szomszéd Háromszék-
megyében született Rákosi Zoltánt a köl'őt, a hires 
szónokot említem. Ki lud a csikl székelyek közül erről 
az izig-vérig lelkes székelyről, akinek ünnepi beszé-
deitől valamikor Felcő Magyarország lakósai lázban 
égtek. A „Siékelységy-ben találtam költészetéről meg-
emlékez <st. 

U.yanctak a .SzékelyBégli-ból tudom meg, hogy 
Dr. Nagy J nő csikBzentmáitoni kssté j a mily nagy 
értékű régiségekkel van tele. Háoyan és hányszor 
sétálunk el a szép kastély mellett; mrg BB értelmes 
OBfltályhoz  tartozók közül IB, akik még csak nem ÍB 
sejtik, bogy a mult idők minő ereklyéit kerülgetik. 

Hát hegyeinknek, völgyeinknek mennyi érdek' s 
ségére hívja fel  a „Székelység" csaknem minden szá-
mában olvasói figyelmét-

Ezek után azt sejihettőV, bogy minden olvasni 
tudó székely olvassa a folyóiratot.  Súlyos csa^d^p, 
A folyóirat  hátlapján található elófijetásek  n\úrázásá-
ból BZt lá'.om, hogy Csíkból miedóssze 8—10 en flirt-
tek elő ez értékeB munkára Igaa, bogy ezen előfize-
tők aulyoB fajsu'yu  egtéoek, de mégis csak kevés BBftm. 
Más vidékekről aa előfizetők  száma nagyobb B a tábor 
egyre nő, de a folyóirat  méglB csak két havonklnt 
jelenhetik meg. Ez i ml gyengeségünk és nem a folyó-
iraté. Ei mu'atja, bogy aa öntudatra ébredeatől mily 
mesBae vagyunk, de még mutat aok máB egyebet ls, 
amikre rámutatni nem tBrtom most Időaaerünek. E 
helyett csak aat mondom, nagyon tévednek azok, akik 
üres frázisokkal  gondolják saolgálhatnl a népkultura 
B|yét. 

Amikor a plszko», erkölcstelen, népűnk Jellem-
képzésére és semmi komo'y érdekeivel nem számoló 
újság termékek neveivel tele az ucca, akkor egy ko-
moly folyóiratra  nem jut évi 60—100 lej, meggondol-
hatjuk, miért dobálható nípünk, mint a széllel felfújt 
gumi lapds, egyik o'dalról a máBitra o'y könryeo. 

Sejtről aejtre, tégláról téglára kell kiépítenünk 
népünk kultur érdekelt. 8 ha valahol Ily munka meg-
indul, ebez mindnyájunknak hozzá kell járulnunk. Ne 
knreBBÜnk örökösen nemtörődésűnk takargatáBára ken-
dőket, hanem valljuk be őszintén hanyagságunkat, 
érzéketlenségünket, bűnös mulasztásaink at. 

S ha eddig meg ls engedhettük magunknak sok 
komo'y munkától való távol maradásunkat, az utolsó 
órákban lássuk be, hogy körülöttünk minden bid sza-
kadozik B egy szíp nepon belefu'sdunk  abba B po-
csolyába, ame'ylk bűnös tétlenségünk folytán  képződött. 

De nehozy azt higyje valaki, hogy e joroW írója 
a .Székelység" mellett akar reklámot csapni. Erre e 
folyóiratnak  szüksége nincs, különben nem ls ismeri 
szerkesztőjét, kiadóját, sem pedig semminemű anyagi 
ügyelt. Itt caak székely ügyről emeltetett BZÓ. 

Egyébként n többi aaékelyföldl  komoly lepok 
aem részesülnek abban a támogatásban, smlt meg-
érdemelnének. Hej pedig ba ezen mécseseink is kial-
szanak, megdöbbentő sötétség száll fejünk  felé.  PAX. 

# Modern arc- és szépségápolás! j» 
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A városi tanács üléséből. 
M -rcurea-Ciuc városi tanácsa folyó  év míie'us 

hó 26-án Faroga Viktor polgármester elnökletével 
tanácsül'Bt tartott a következő tárgysorozattal: 

A városi erdő 7-es számú végterületének árverési 
feltételeit  tárgyalja a tanács. Az előadásra kerülő vég-
téren 11 ezer m' famennyiség  van, amelynek árverési 
f  altételeit részletesen, pontról-pontra való letérgyalás 
u'án a tanács jóváhagyja. 

A korház uccában levő hídnak cserefából  való 
teljes átépítését határozza el a tanács. 

Szabó Mihály lebon'oit házának kártalanítása 
iránti kérésé: a tanács elutasitja. 

A helybeli közbirtokosság a mult választás alkal-
mával a nagytermét a szavazd céljaira bocsátotta s 
annak költségeit mo-t a tanácB jóváhagyja. 

A tanács 5 ezer lejt szavaz meg D. Orbu vár-
megyei ügyésznek, aki a város ügyészi leendőit ellátta 
azóta, amióta a város ügyésze nyugalomba vonult. 

Erőt Bála kártalanítást kér a várostól, miután 
az a járda készítése alkalmival a kútját e foglalta  s 
az egyeszBég Baerlnti kötelezettségét mai nep'g eem 
te j esi'ette. A tanács az ügyet bizottságnak osztotta 
ki B a tárgyalását a legközelebbi ülésre elm polta. 

A Városok Szövetségének tagdijában a város ket 
évi hátrálékban volt, mely összeg fejében  28 ezer lejt 
a pénzügvlgazgatóság levont a várost az állam részé-
ról megillető hozzájárulásból. Ezen hálrálékokat a 
Városok Szövetsége berubárásl kölcsönbe jegyezte. 

Az Indítványok zorán Hajnód József  szóvá teszi, 
hogy a Duca-ucca valósággal elsülyedt. Kéri, hogy sz 
utak javítása során a tanács elsősorban erre sz út-
szakaszra gondoljon. 

Több feiBBÓlaláa  kifogásolja  a városunk köztiszta-
B&gi terén uralkodó állapotokat. Felemlítik, hogy a 
város legkülönbözőbb részein a lakósség a szemet» 1 
az uttestekre, az árkokba o'yan mennyir-fgben  hordja 
ki, amely komoly veszedelmet jeler» n l özegészségre. 
A polgármester ellen heves kifakadjuk  hangzanak el, 
amiért ezt megtűri és nem alkalmazza a legszigorúbb 
rendszabályokat. — A tanács végül is elhatározza, 
hogy a köztisztaság érdekében meghatalmazza a pol-
gármestert, hogy minden rendelkezésére álló eszköz-
zel biztosítsa a város területén a tisztaságot. Felhívjuk 
a közönség füveimét,  bogy vigyázzon a köztisztaságra, 
miután a rendőrség szigorú intézkedést kapott minden 
kihágás megtorlására. 

Előterjesztetett Részefh  Viktor h.dirokksnt té-
rése. Részegh Viktor hadirokkantnak jobb lába o'yan 
mágusán van amputálva, hogv mü áb állandó viselése 
lehetetlen. Kisegítő eszkörül b'c klit használ, amellyel 
a járdán 1B jírhat. Tizenhét esztendő alatt loba senki 
nem kifogásolta  eat. Most legu óbb R du'escu ezred' s, 
helyőrBég parancsrok nevezett roklantat leutasltoun a 
járdáról Hogy a jövőben hasonló insu1 usok ne történ-
hessenek, kéri Rrszegh Viktor, hogy a tanécB állitFon 
kl részére egy állandó engedélyt, amelynek alspján 
biciklivel a jsrdatesteken IB tÖBlekrdhet. — A tsníct 
egyhangúan szavazza meg f  zs sz engedélyt. Elhatározze, 
hogy erről értcaitl a rendőrséget és R .duleccu ezredes 
urat i«. 

Holló Qábor tanácsos kéri, bogy a város költség-
vetését annak tárgyalása előtt tanu'mányozás végett 
• t'goknak megküldje. 

R a k o t t húrosások szakszerűen éa oloson. 
Cin a kiadóhivatalban. 
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Római katkoliku fOntmiiázinmiink: csertészöniiepélie. 
t . / ' « ' " ^ • « " k «crtiiy. de lelkes cserkészale-
kulata folyó  évi március hó 24 és 25 ik n,pjaln ren-
dezte meg hangulatos és erkölcBl sikerben gazdag 
mUsoros délutánját. S 8 

Bnszek Gyula és Pulchárd J mos parancsnokokat 
illett az elismerés azért az önzetlen munkáért amelhel 
a nyilvánosság előtt tanúbizonyságot tettek cserkészeit 
felkeBzUltségéről,  ügyességéről éB tartalmaB életéről. 

A műsor jókedvű hangulatát még a nagyközön-
ség mostoha távolmaradása eem tudta lejjebb Bzálll-
tam, mert hiszen több érdeklődést érdemeltek volna 
meg ezek a kedves fiuk. 

Hogy csak egyebet ne említsünk a műsorból 
emiekünkben él mág .A nadrág" clmü bohózat Csató 
Sándorral, Papp Jancsival, Buszuk Gézával, S:mó 
Mártonnal éa LáBzló Antallal. 

Ridió recept szerint főztek  ebédet: Bratylnka 
Jsnő, Biró D mea. Csató Stndor, Buszok Géza, Brőss 
litván, Magyary Jinő, Imre Árpád és Szeredl Emil. 

Igazi falusi  levegőt vittek a színpadra: C-iszér 
Pál G ire szerepében. Pikó István Dnrbincs sógorában 
éa Orbán Ferenc a Kácsa alakjában. 

Jíizü mosolyra hangolt: Bratylnka Jenő, Részeg 
Falix és Szirkovlcs István és S mdor László egy ujabb 
keletű helységnév eredeti kiolvasásának jelenetében 
Sándor L*cl a falusi  dobos Jellemképében ls kitűnő volt. 

E pontokon kívül szavalatok, énekek és tréfás 
számok töltötték kl a mindvégig hangu'atoa előadást. 

F É R F I KALAPOT j j 

„KALAPKIRÁLY"-nál * 
vásároljon, mart elegáns, tartót és olcsé. u 
Ugyanott 

fí  ka lap jav i tás , t i sz t i tás , festés 
szakszerűen sszktiélteti*. 
K-trem a n. é  »özónsé' sziv-s pártfogását.  ţ ţ 

ţ ţ Mercurea-Ciuc-Celkaiereda, Bratianu ucca 40. ) | 

ţ ţ Ipartestülettel szemben. 1—5 

• * * * * * * * * * o * * * * * * * 
KÜLÖNFÉLÉK. 

A könyv he te 
közeledik lemét. Minden évben megrendezik világ-
szerte ezt a fílig  ünnep, fslig  rekiá&sz&mha menő 
akciót, a tudáa, a ku'tura, a haladás elósegitójének, a 
kdayvoek propagáló terjesztő ünnepit, a könyvhetet. 
Ná uik különösen nagy szükség tolna ennek BZ ünnep 
nek intenzivebb beharangozására, mert meglehetősen 
gyatrán á iuik ai olvasás terén. Könyvelők drágák, 
olvasóközönségünk nevelése hlányoB, Tizennyo'crailliós 
ország vagyunk éB bizony a nagy kiadóvállalatok 
szégyenkezve vallják be, hogv a legnagyobb Írók müv->l 
is csak ötszreB példánvBzátnban kerülnek piacra, de 
az s«m fogv  el mind. Nagyobb példányszámmal meg-
jelenő olvasnivalóinkat c>ak az óriá--i reklámmal dol-
gozó ponyvaregények teszik, m- Iveknek üziml al pon 
álló kiadói olyan elveket vallanak, hogy o c jó pénzért 
rosszat. N"n állunk jobban a lapo vasáH terén sem 
Folyóirataink hasonló példányszáma már nagy errd-
méry, mlg napilapjaink közül egy Bem éri el a száz-
ezres példányszámot. Ez bizony elég gyenge vigasz, 
hí összehasonlítjuk magunkat a szomszédos Csehország 
könyv- éa kulturvíszonyalvsl. N-*m álli'batuok szebb 
dolgokat az erdélyi magyar olvasótáborról sem. Ná'unk 
Csíkban, a legkoxpiktabb magyar egységű megyében 
a könyvolvasás minimális. K«vés a népkönyvtár, a 
könyvvásárlástól p=>dig éppen tehetősebb elemünk riad 
vissza. (Ugyanez áll a többségiekre is. Ha végig néz-
zük a könyvvásárló közönBéget, igen kevés közöttük 
az intellektuális foglalkozású.  Nagy részük éhbérért 
d3lgozó kis tisztviselő éa munkás, esetleg pár ku'tur-
éhes katonatiszt. I<en kevés azonban a tanító, tanár, 
ügyvéd, orro', stb. akiknek foglalkozásával  járna a 
könyv szeretet) — Egész Erdélyben nincs egy meg-
felelő  tőkeerős kiadóvállalat 8 egyetlen rendszeresen 
működő kiadóvállalatunk, a Szépmüves c*h Bud «pes-
ten hozza ki köoyvelt, hogy nagyobb olvasótábort 
biztosítson magának. Pedig nyomdaiparunk nekünk is 
elég fejlett  a könyv tec*)ntkBÍ kivitelének nivén tar 
tásához és mennyivel szebb volna, ba a hazai könvvet 
mi adhatnánk a magyarországi olvasótábornak. Tőke-
erős, knlturcélokat szolgáló kiadóvállalat kellene, mely 
mag'aköré gyűjti a hazai Írókat éB velük együtt rend-
SZTÍS neve ő munkába fog  hogy a hovatovább mos-
tohábbá váó viszonyok között is fenntartsa,  terjessze, 
propagálja, hirdesse, és lelketébresztően az érzéketlen, 
kenvérharcba fu'é  ember füléhe  a legjobb szórakoz 
Utó, a leghűbb pij tás: a jó könvv sz»retetét. C*ak 
igy csak kitartó, állhatatos, oktató munkával tudunk 
talajt, jövőt, életlehetőséget biztosítani az ezer táme 
disnak kitett n-mzeti kultura fenntartó  eszközének, a 
magyar könyvnek. 

— A Kath. Népszövetség ku'turá'la szak-
osztályában 30 án, szombaton este, Opra Benedek 
fóílmn.  tanár fog  előadást tartani a modern francia 
regény egvik kiváló képviselőjéről, Frarpis M*url»c-ró'. 

- NvugdiJaaAs X<*n'us József  városi végre-
hajtó április elsejével nyugdíjba vonul. Xánius bosszú 
Id -íg volt a város szo'gálatában ş becsületességével 
szerény, udvarias magatartásával nehés posztián |s 
megtudta örlanl ugy felebbvalól,  mint a kísíniég 
rokooiienvét. 

— Hásasségok. Siern H»nrlk fakeraskedő  (San-
martln) folyó  hó 26 án tartotta esküvőjét Bojum Z téká-
val (Gheorgheni). 

— Salamon Lilla (M. Ciuc) és Léderer László 
(BraFov) fo'yó  év március 31-én tartják esküvőjüket 
M.-Ciucon. 

Négymillió falragaaat  küldtek aaét a világba a Buda-
pesti Nemsekőzl Vasárról. A Budapesti Nemie köz Vásár-
ról szóló négymillió falragaszt,  amelyeket 64 államban h-lyez-
nek el, "zárdán Indították atoak. A nagyin Illó falragaszt  ép-
ngy, mint az agyaoannyi prospektust >8 nyelven szövegezték 
meg A kállaid érdeklődése máris igen nagy a májns hó 4-én 
kezdődő éa 12-lg tartó Bndapesti Nemzetközi vásár iránt, amely 
bizonyára ez idén la százezres tömegeket fog  a magyar fővá-
roaba vonzani. 

— Ujabb elboozAtasok. Az államépitészeti 
hivatalnál, az államnyelv n»mtudáaa elmén megkapták 
az elbocsátásukat Iucze Kató, Adamícza Lászlóné 
Incze Margit éB Mihály Lujzlka. 

— A végrehaj tás művészétéből . O.ti Jánosné 
szül. Ráduly Vilma siculenl hadiözvegyhez beállított 
a végrehajtó éa 900 lej örökösödési illetéket követelt. 
Nevezett hiába bizonyította, hogy soha életében nem 
örökölt, a végrehajtó lefoglalta  egyetlen tehenet éB 
azt el is vitte. Közben kiderült, hogy néhai O.ti Já-
nosné szül. Ztók Rózáliának örökösödési Uleiekeről 
van szó A végrehajtó ezzel mit Bem törődött. Az első 
O.ti Jánosné tebenén bevasalta a 900 lejt s utasította 
a szegény asszonyt, hogy ő hajtsa fel  a másik név-
rokonán a kincstár 900 lejét. 

— Már i rasban la... Tordai József  lazar )a-i 
d'p'omáa jagyzó szintén beadta pályázatát a blcazl 
jegyzőségre. Mo 't 1495 BZ. átiratában folyó  év márc. 
2-án a bicazi elő járóság arról értesítette pályázói, 
hogy pályázatát figyelembe  nem vehette, miután egy 
tiszta román község nem választhat magyar jegyzői. 

— Gazdák flgyelmebe  A kormánynak a ma-
gyar földmivnlésügyi  minisztériummal kötött megálla-
podása lehetővé teszi nemes verü arab menek, tiszta 
vérű merino-koBok és mangalica kanok jutányos áron 
való behozatalát tenyésztési célokra. A Mezőgazdasági 
kamara falhlvja  az érdeklődőket, akik lisztavérü man-
galica kant óhajtanak beszerezni, hogv ezen Bzí.nda-
tu'rat folyó  évi áp-ilia 7 óig .Secţia Agricola Mercurea-
Ciuc* címre jelentsék be. A köztenyésztéBi célokat 
szogáló kanok vételárából 30 Bzázalékot a csiki Mező-
gazdasági Kamara fog  vise ni. 

— A magyar rovaeirás hiteles emlékei. 
E cimen tusnndi E thes G> u a dr. rai-zietesen ismer-
teti a „csIkHeeotmiklósi feliratot*.  Bizonyára elkerülte 
a figyelmét  Németh Gvula e tárgyban a Kőröel Clótna 
Archívum (II. ávf.)  m-zjalent cikke, amelyben ezt az 
adatot tévédének mondja, mert sztrinte tulajdonkép 
„cslkszentauhályi" temp ómról van szó. Ezt küiömbeu 
a ó írott em'ltette is a „Ssékelység* II evf.  99 1. — 
Vargyaasv Mártonnak „Az ősi székelv rovásírásáról 
írott cikkéhez füziitt  megjegyzésében. Különben a leg 
ujibb-io ép ae előbb említett Németh Gyula egyetemi 
tanárnak „A m»gy<r rovásírásról" szóó tanulmányát 
kiadta a M-igy. Tud. Akadémia. Ennek az áttanulmá-
nyozása elkerülhetetlen azoknak a számára, akik e 
kérdéssel foglalkozni  óhajtanak I Mindenesetre a hely-
színen é ők tehetnének valamit a régi adatok felkuta-
tásával 11 Einyit a felmerült  érdikiődsBre való tekin-
tettel szükségesnek tartottam megjegyezni I — Bánval 
Jioos a Síékelyaég szerkesztője. 

— Aa Ipartestület evi köagyiilését folyó 
év április 7-Jn, határozatképtelenség esetén április 
14in tartja, melyre ezúton Is felhújuk  a vároB ÓB 
videke ipiroB társadalmának figyelmét,  hogy testüle-
tének ezen évi beszámolóján minél nagyobb számban 
vegyen részt. 

— Comanloi tanfelügyelő  elöadasa. Folyó 
hó 26 án Igen érdekes votitettkepes előadast tartott a 
Vigadó nagytermében Comanici Nicolae nyűg. tanfelü-
gyelő a székelyek eredetéről, tulajdocsígairól és jelen-
legi helyzetükről aromán néppel ezcmbeL. Az ezerfele 
azekelyelmélet mellé ezeregyediknek odatehetjük mo*t 
Comanici ur véleményét, amely szerint a székely nép 
a Kr. e. 600 évvel eterületen élő szittyáknak leszár 
mazottja s ugy a magyar, mint a román néppel a 
későbbi Idők folyamán  keveredett. Comanici ur véle-
ménye szerint nem Bzabad a székely néppel rosszul 
bánni, hanem mindenféle  kedvezményekkel a román-
sághoz kell őket édesgetni. Akinek pedig ez az édes-
getés nem tetszik, mehet Magyarországra. Hit ez mind 
nagyon száp. Mi is egyetértünk Comanici úrral. Már 
tudoiillik a bánásmódban. Azért a jobb bánásmódért 
Bírunk, rimánkodunk, könyörgünk, kiabálunk, üvöltünk, 
genfezünk  és BÓhivatalozuik ml évek óta. 

ítélet a olujl ujiáglró-perben. A olojl törvényszék 
kedden délben hirdetett ítéletet a alnfalvi  rombolástól irt cik-
kek miatt vád alá helyezett szerzőknek aajtópeiében. Az ítélet 
megállapítja, hogy az niságolkkek n«m Írtak valótlanságot, de 
a való tényeket olyan beállításban kfizelték,  ame'y alkalmas 
az Izgatáara. Ezért a törvényszék bűnösnek találja a klleno 
vádlott.t: Szentlmrflt  Jenőt dr. Szá«z Endrét, Végh Józsefet, 
Zomoia Jánost. Walter Qyalát, °laÍ08 Domokost. Baros Ala-
dárt és dr Zágonl Istvánt a rendtörvény elfő  szak«Bzába üt-
köző bűn selekményben és fejenként  1000 le] pénzbüntetésre 
Ítélte, ami nem fizetés  esetén, 20 napi elzárásra változtatható 
A törvényszék enyhítő körülménynek vet'e a vádlottak bün-
tetlen előéletét. ColfeBon  Ogyész súlyosbításért, dr. Barta Ig-
náo és dr. Péterfy  Jeni védőügyvédek pedig felmentésért  fel-
lebbeztek. 

BO asáaalékos vaaoti kedveamény Buoureatlbe. Ez év 
április havában Ismét egész hónapon kérésztől 50 százalékos 
vasntl kedvezménnyel lehet Bnenreştlbe utazni Öielsege II. 
Ká-o'y király véSnOknége alatt nagy hnsvétl vásár éB kléllltáa 
lesz Baonreqtiben, az Arena Colosenm területén és ennek a 
vásárnak látogatói 90 százalékos vasntl kedvezményt élveznek. 

— A a elboosatott Petrn-rareai vasutasok 
a c'uji fegyelmi  bírósághoz felebbeztek  elbocsátásuk 
miatt. Most a fegyelmi  birÓBág polgári bírósághoz utalta 
őket azon Indokolással, hogy • nyelv nemtudása nem 
fegyelmi  vitsóg s Igy u Dgy nem tartozik hatáikSrébe, 

— Halalosások Keresztes Jinos székely birtokos 
életének 08-ik évében folyó  hó 27-én elhalt Ciucsan-
martlnban. 

— özv. Faroga Györgvné folyó  év márcins 29-én 
74 évea korában meghalt, Sebes fogarasmegyei  köz-
ségben. Elhunytban Faroga Viktor városunk polgár-
mestere édesanyját gyászolja. 

— Fial feljelentettek.  Pál Péter 90 éves gbl-
metfigell  csángó gazdát az ügyészségre adta az erdő-
hivatal, mert a saját erdejéből 1200 fenyőt  kipusztí-
tott. A járni és beszélni is alig tudó öreg ember sza-
kadozott hangfoszlányaiból  azt vették kl, hogy fial 
jelentették fel,  mert nem akarta vagyonrészüket kiadni. 
A bíróság elrendelte a bizonyítás kiegészítését. 

— Gondatlanság mia t t leegett a fiirési. 
Holl Ferenc plaesll-de-josi füreBZgyára  leégett. A vizs-
gálat megállapítása szerint a tüzet Mihály Sándor gépész 
hanyagsága idézte elő, mert a gőzkazán tüzszekrenyé-
nek kiégett ajtaját nem javította meg s a kipattanó 
szikra meggyújtotta a gépház padlóját. 

— Uj értékeBlteai forraaokra  mutat rá a 
.Székelyaeg* most megjelent uj száma. A petróleum 
éa rokonainak az ismertetésén kívül a barnaszeneink 
és tőzegtelepeink nj értékeBltési módjaira irányltja rá 
a figyelmet.  Pártoljuk ezt a rank nézve Igazán hézag-
pótló es olcsó folyóiratot.  Egy évre 100 lej. Tanügyiek-
nek, lelkészek és nyugdíjasoknak csak 60 lej. Szer-
kesztőség éB kiadóhivatal Odorbei. 

— Törvényszéki hírek. Kozma Aronné inéul 
asszonyt 5 napra Ítélték pálinkafőzésért. 

— Bicaz-chei község interimár bizottságát, Scurtu 
Vasile elnököt, Carja Iuliu jegyzőt, valamint Ungurean 
Ga vrii, Pop Ioan és Cracua Pal tanácsosokat 100100 
lej pénzbírságra Ítélték, mert a műit évi választól 
névjegyzéket nem terjesztették be idejében. 

— Domokos István 21 éves cicául legényt ala-
posan összeszurkálták. A csendőrség nyomoz a tette-
sek után. 

— Gsgő Dénes lneui és Tamás Ágoston tomestil 
gazdák összeverekedtek. Tamás Gegői ugy összeszur-
kálta, hogy az orvos 35 napon tul gyógyuló sebeket 
állapított meg. Eljárás induli ellene. 

— Dr. Lőrincz Józxef  ditraui plebánoB ellen fel-
jelentés erkezett az ügyeBZBéghez, mert engedely nél-
kül gyűjtőivel bocsátott ki. 

— Turistasag. Az EKE cslkszékl osztályának 
tagjait felkérjük,  hogy március hó 31-én, vasárnap és 
az áprilisi ünnep és vasárnapokon egesz napra a Su-
tában tirtandó munkanapokon vegyenek reszt. A ház-
körül readst és tisztaságot kell teremtenünk és fákat, 
virágokat ÜllatnÜnk. A tavaszi kirándulások tervezete 
április első napjaiban megtudható Mathé József  túra-
vezetőnél. Az osztály vezetősége. 

— Felakasztot ta magat . Sárig Anna 15 éveB 
ghlmesfageti  lány a szenapadláson felakasztotta  magát. 
Tettének okát nem tudják. 

— Aa Erdélyi Szemle u j asáma a következő 
tartalommal jelent meg: Mtgyar B. A numsrus valachi-
cus migyar tanulságai. Sztbó A. Egy tragikus sorsú 
székely tudós élete és halála. Faja G. A szakely ős-
erő szoboralakját mintázta mag Tamási Áron Ábelben. 
Vencel J.: Micj L íszló Erdilybeo. Mécs L.: Kelten 
azerelmesek belém. Vers. Kisebbségi sorsunk tttkör-
darabjsl. Gróf  Bsthlen Gy.: A székely auionoailáért. 
Willtr Gyula és Gredinár Au*él: Színdarab részlet. 
Ady Mariska, Fslei B-trialan, Dásy Mtgda: Versek. 
Színház és művészet. Sport, közgazdasági hírek, képak. 

— El tünte t te a t i l tot t sserelem nyomait . 
Billbok Mtria 18 éves luoca-da-josl leány a falu  egyik 
legényével jóvisaonyban volt. Mikor a barátság jelei 
mutatkozni kezdtek, eltüntette Bzokat. A csendőrség 
letartóztatta s ott beismerte, hogy 3 hónapos állapo-
toB volt, mikor gyermekét eltüntette. Ügyészségre adták. 

— Lelkigyakorlat Sumuleu n. A »umuleu-i 
róm. kath. Nőegylet elnöksége felkérésére,  Főt. Pater 
Dr. Vitéz Bjrárd házfőnök,  négy napig magas szín-
vonalon álló, mélyen megható lelkigyakorlatot tartott 
a Nőegylet tagjainak Illetve a falu  lakósságának, be-
fejezve  közös Bzentgyónás-áldozásaal a kegytemplom-
ban. 

— Tudnivalók a fodrászatból  „Vienna" a legjobb 
tartóa hu'lámosltó eljárás a világon. Készülék nélküli Villa-
mosság rélkul 1 Házalok nélkül! Több mint féléve  hazódlk a 
villamosság éa vegyészet haroa a tartóshnllámosltás (Daner-
wellen) terén, amely versenyben kétségtelenül a vegyianyag-
gal való fütéa  győzött. A haladást felta-tóztatnl  nem lehet, 
különöaen akkor nem, ha az ajltás előnyei olyan kézen fekvőek, 
mint a j»len esetben, a. „Vienna" thermosather-ral való tirtóa 
hnllámosltás átütő sikerét bizonyltja az ls, hogy csaknem az 
összes villamosgépekel gyártó oégek berendezkedtek villamos-
ság nélkall fUto  eljárás gyártásra. A „Vienna- tartós hallámo-
Bltó eljárás, a haladás tetőpontján áll és egyedüli eljáráa a 
világon, melynek a fűtés  hőfoka  sztbályozható. Tehát nem 
Idő-e, hanem előre meghatározott hőfokra  fűthető  a haj Ez»n 
hőszabályozó eljárásnak az a kimagasló előnye van, hogy bár-
mely minőségű hajat, tiszta fehér  Asz, hemázott, festett,  vagy 
dekorált hajat veszélytelenül, szavatossággal kezelhetünk. 

F I G A R O . 
megállapították aa uj oukorárakat. Az Ipar- és keres-

kedelmi miniszter és a ••akorgyárosok között lefolytatott  tár-
gyalások alapján ma megállapították az aj oakorártkat. Az 
eddigi engroszárak voltak 24 lej kooka, kristály és 26 lej sü-
vegeikor, a detalbaa agyanez 25, illetve 27 lej. Márolas hó 
12-től vlaszamenőleg az ár kllógrammonként 4 lejjel emelke-
dik, vagyis 28 és 30 az engroszban, 29 és 31 a detallban. 
Kristályonkor kétszer finomítva  29 50, porcakor 30, angol 
kookaoakor 32 lej. A gyárosok elfogadták  a forgalmi  adó fel-
emelését 2'40-ről 3 lejre és ezenkívül 30 banlt fizetnek  az 
államnak aj Illetékként. Az állam bevételi többlete ebből az 
Illetékemelésből 60 millió lesz évenként. 

— Sportbal husve t maaodnapjan. A hely-
beli Sportegyesület folyó  év április 22-én (húsvét hét-
főn)  nagyszabású sportbált rendes, amelyre aa elő-
készületek Javában folynak. 
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Frank Miklós és Schmidt József  2 
oki. mérnök éa építésnek 

TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IRODÁJA 
^ a r c v L r a a - C l v i c . 5—10 

Foglalkozik tervek késiitéaéval, épltkezéaek 
végrehajtóéval, költségvetés készítésével. 

! I 
Bérbeadó (Hargita-ucca), Capltan Vulovlciucca 25. 

ssérn alatti 3 saoba, konyha, kamra éa mellék-
helyiségek. Cim a kiadóhivatalban. 1—8 
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A nagyérdem!! köaönaég szl-
vea tudomására hozom, bogy 

Zsögöd köaaégben, a mai kornak megfelelő 

ASZTALOS MŰHELYT 
n y i t o k . Elvállalok: a legmodernebb furaéroa 
bútorokat, éplilet munkákat éa egyaaerübb feB-
tett bútorokat ls, a lehető legszolidabb árak 
mellett. Kérem a m. t. közönség BBIVBB párt-

fogását,  kiváló tlSBtelettel: 

Darvas István. 
Zsögöd, 12. házBaám. 3—5 

§ 
» 
J» 

Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 
Nr. 506-1935 cons. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că in ziua de 

18 Aprilie 1935 ora 10 a. m. in localul Primăriei 
oraşului Mercurea-Ciuc se vor (ine licitaţii publice cu 
oferte  scrise şi sigilate pentru 

1. Furnizarea imprimatelor, registrelor. 
2. Executarea lucrărilor de compactorie şi 
3. Furnizarea rechizitelor de birou necesare pe 

anul 1935—36. 
Licitaţiile se vor (ine in conformitate  cu dispo-

ziţiunile legii contabilităţii publice, regulamentului Ofi-
ciului Central de Licitajii şi normelor generale publi-
cate în Monitorul Oficial  Nr. 127—1931. 

Concurenţii vor depune pe lângă oferlă  şi o 
garanţie de 5°/, din valoarea ofertelor,  iar condiţiunile 
de licitaţie precum şi caetele de sarcini se poate vedea 
in orele oficioase  la serviciul administrativ al primăriei. 

Mercurea-Ciuc, la 26 Martie 1935. 
Victor Faroga m. p., 

primar. 
B. Tőke m. p, 
secretar gereral. 

Primăria comunală Sâncrăieni. 
Nr. 460—1935. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că in ziua de 

14 Aprilie 1935 ora 9 a. m. se va ţine licitaţie pub-
lică la primăria comunei Sâncrăieni, pentru arendarea 
dreptului de vânat al comunei, pe un termen de 5 ani. 

Pre(ul de strigare esle 1000 Lei anual. 
Supraoferte  nu se primesc. 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea la primă-

ria comunală. 
Primăria. 

Publicaţiune. 
Dreptul de pescuit al comunei Armăşeni se aren-

dează pe timp de 10 ani. Preţul de strigare 100 Lei. 
Garanţia lO'/o. 

Caetul de sarcini se poate vedea la primătie. 
Licitaţia se (ine la primăria comunei în ziua de 

11 Aprilie 1935 ora 10 a. m. 
Primăria. 

Csíkszeredában,  a „Hidegkút"  közelében 
3 éa háromnegyed  hold  kaszáló  eladó. 
Hrtekezn  : özv. László  Lőrincnével, 
a Törvényszék  közelében. 

Iw o i o i ^ i n i o i o i o i o i f w i i o w n i f w w i 

1 MODELL KALAPOK 
tis naponként nj formák  olosó 
árban, a&«rt*3cLa.t&.«t6]E 

VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott késaúlnek minden-
nemű n6i kalapok eisőrendtt 
anyag hoBiáadáaával. Kalapét 
Átalakítása a legrövidebb ldi alatt. 

Calkaioroda, I. C. Bratluu (Glmná-
alnm)-neoa 111. aa., a Sörház könelábea. 

ísuntr ftor^npoooaora 
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Nem kell elutaznia, 
h e l y b e n ls l ehe t 
g a r a n o i a mel le t t 

örök hullámot (Dauerwellét) 
c s i n á l t a t n i 
villamosság nélkül! 

A n. é. hölgyköaöoBég szíves 
tudomására boBom, hogy nagy 
anyagi áldozatok árán alke-
rttlt a l e g m o d e r n e b b 

„Yieniia" ÖRÖK HULLÁM 
( D A U E R W E L L E ) 

ONDOLÁLÓ GÉPET 
beszereln! m, amit a legna-
gyobb szakképzéssel bocsá-
tok a m. t. hölgyközönség 
rendelkezésére. 

Olcsó áron, 6 h a v i 
g a r a n c i a mel le t t . 
Szíves pártfogásukat  kérem, 
maradok kiváló tisztelettel: 

Bffl  . o 
^ z—3 

B A R T H A G É Z A 
„CORSO" fodrászát. 
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A közönséghez I 
A sok alattomos, rosszhiszemű Uzletrontókkal 
Bzembennl védekezésül, a közönség tájékoztatására 
a következőket közlöm: Dacára, bogy az árucikkek 
árai napról napra emelkednek, nagy készletem 
folytán  abban a szt rancséa helyzetben vagyok, hogy 

adhatok: 
teljes temetkezési felszerelést  600 lejért 

(featett  koporsóval), 
tölgyfa  koporsót és hozzá illő teljes 

felszerelést  2600 lejért. 
• V A jobb mtnóiégü fetiaareléat  adatán igen elő-
nyös áron booaatom a t. köaönaég rend ilkeiéaóre 

Mint mind inban, ugy a timetkeséBÍ cikkek-
ben is van minőség és árbeli külömbség. Mindég 
az áru minőségétől és annak kivitelétől függ  az 
ára is. 

Kérem a nagyérdemű közönséget, ha b esaládjuk-
ba-1 gyászosét b- következik ne üljenek {al közvetítők 
Dek, hanem eldbb g y ő z ő d j e n e k meg ára imról , 
mert bárki bármit la mondjon, vagy aján'jon, biztosítom 
a t közönséget a legelőnyösebb áraimról. 

Állandó nagy raktár, a leeegysarübbtól 
a legfinomabb  kivitelig. 

A gyáaakooait díjmentesen adom. 
Szíves pártfogást  kér — teljes tisztelettel 

özv. Filö Károlyné 
osikmegyei első temetkezési vállalata. 

I C n n W X / P 7 P t í ^ Q t magyar ea ro-nan nvel-r ^ U l i y V V C ^ C L C O l v e I I „ ivál lal nyu^dij-s 
tisztviselő. Cim a kiadóhivatalban. 

D trói Közbirtokosság Igazgatósága hirdeti, hogy a 
Közbirtokosság saját csemete kertjétől elad circa 

ÍOOOOOO d rb fenyő  oaemetét, 
a csemete 2 és 3 éves. Érdek'ődoi lehet a Köz-
birtokosság irodájában sz-tnélvesen vagy pedig 
levelezés folytán  Bajkő Ignác elnökkel. i—a 

2—3 
Jo karban levó bútorok, szekrények, 

asztalok, diványok, stb. és egv zon-
gora eladó. Oim a kiadóhivatalban. 

Egy fajban  eladó, özv Peter Istvánné-
nal Csíkszereda, Bratianu uoca 4. 

A szentkirályi turbinás vizi malom 
a leamodernebb gépekkel felsierelve 

folyó hó 6-tól kezdve megindult. 
Vallal őrlést a legjutanyosabb áron. 4-4 

I N V I T A B E . 
Cooperativa Forestieră „Arborai Seu'so" din Wernu-

rea-Clao va (Ine la prlmirla oomonel Ineu, la 14 Aprll'e 
1936, la orele 4 p m. 

AD LM ARE GENERALA ORDINARA, 
la ca-e lnvltám mombrll tn sensul §-alal 28 al statutelor cn 
aoeea, cft  tn oaz daaB membrii aceştia na se vor prezrnta In 
namAr s' flolent  pentra votare, tn z'aa de 23 Aprilie a. o. la 
orele 4 p. m. ae va tise tot aoolo o noai adanare generala, 
oare va Ina hotkrtrl valabile In obteotele pase la ordinea z lei, 
fiift  considerare la namárnl prezenţilor. 

O r d i n e a d e a l : 
1. Constatarea bllantnlnt al annlnl bugetar transltor 

dela 1 I ana arte 1934 páná la 31 Martie 1935. 
2. D apanere aaapra ven'talat. 
9. Raport despre rezaltatal eoonsmlo din aual treout 

bagetar. 
4. Descăroa'ea oonslllulul de administraţie al al oen-

aorllor. 
5. P oeot de boget per.tru anal 1935—36. 
6. Alegerea «erlel a It-a din oonstllal de administraţie. 
7. Alegerea oenaorllor. 
8. Propánért 41 cheufaal  oarl na pot (1 amânate. 
Meroniea-Ciuo, la 25 Uartte 1935 

D I R E C Ţ I U N E A . 

U E O H I V O. 
A „Székely Fa" erdőkitnrmelő és értékesítő szövetke-

zet Mereu-e i-f l̂ao,  ai Inen--jenófaM  községházánál 1*36 ápri-
lis 14-én délután 4 ó akoT 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre a tagokat az alapszabályok 28 fi-a  értelmében 
azzal hívjuk meg, hogy amennyiben a tagok ezen határozat-
kép»B számban nem jelennének meg, agy folyó  évi áprili« hó 
23-án délután 4 órakor ngyanazon helyen ujabb közgyllléBt 
fogunk  tartani, mely a tárgysorozatba felvett  ügyekben a meg-
jelentek számára va'ó tekintet nélkül jogerősen fog  határozni. 

T á r g y s o r o z a t : 
1 Az 1934 jannár 1-től 1935 mároias 31-lg terjedő átme-

neti gazdasági év mérlegének megállapítása. 
2 A jövedelem feletti  rendelkezés. 
3. Az elmalt gazdasági év üzleteredményéről szóló 

jelentés. 
4 Felmentvény megadása az Igazgatóság és felflgyelő 

bizottság ré«zére. 
5 Az |035 -36 évi költségvetési előirány at. 
6 Az Igazgatóság II. szériájának újraválasztása 
7. Felügyelő b'zottság választása. 
8. Indítványok és halasztást nem tűrő Qgyek 
Meronrea-Cluo, 1935 márolua 75-én. 

A 2 I G A Z G A T Ó S Á G . 

„ U Z U " 
Societatea anonimă pentru Industria lemnului şl a morărltulul, Clucs&nmărtln, judeţul Ciuc. 

C O N V O C A R E . 
Acţionarii societăţii » U Z U « sunt convocaţi la sediul ei din Sânmărtin-Ciuc, judelui Ciuc pe ziua 

de 5 Malu 1935 la ora 10 dlm. în 

adunare generală ordinară 
cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea raportului consiliului de administraţie şi raportul cenzorilor. 
2. Aprobarea bilanţului şi contului de profit  şi pierdere încheiat la 31 Decembrie 1934. 
3. Descurcarea consiliului de administraţie şi a cenzorilor de gestiunea lor pe exerciţiul 1934. 
4. Alegerea membrilor în consiliul de administraţie în locul celor plecaţi şi decedaţi. 
Acţiunile fiind  nominative, nu trebuesc depuse. 
Neintrunindu se numărul prescris de statute, adunarea se va ţine cu orice număr la 12 Maiu 1935 

la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Bilanţ încheiat la 31 Decembrie 1934. 

5 467,— Capital social 2,500.000,— 
. 17.600 — 
1,201 884.14 

Cassa . . 
Efecte  publice 
Diverşi debitori 
M rfuri  . 
In' sliţiuni. 
Pro lt şl pierdere: 
Rep perd. d. 1933 
Perd. pr. 1934 

757.371.79 
85 657.80 

510.864,— 
2,673.100,-

843.029.59 

Capital social 

Fond de rezervă 

Fond pentru creanţe dubioase. 

Diverşi creditori 

65 393,— 

103.698.50 

2,582.853.23 

5,251.944.73 
Preşedintele consiliului de administraţie: 

Ing. Horla Manole. 
Verificat  şi găsit conform  cu registrele: 

Cenzori: Dr. I. Oărolu, R. Ardelea, F. Machold. 

5,251.944.73 
Director: 

Oscar Routll. 

Vi*.),* t-Ba 




